
Interatividade no varejo promete alavancar vendas 
 
Aumento de 30% a 40% nas vendas de alguns produtos, oportunidade de interação com os 
clientes e de divulgação do estabelecimento sem custos para os supermercadistas. A proposta 
pode parecer irreal, mas é oferecida pela Consultoria Internacional de Entretenimento (IEC) aos 
donos de hipermercados nas capitais de todo o País. Os consultores de varejo, porém, advertem 
que a proposta não é inédita nem vantajosa para os lojistas.  
 
A IEC atua colocando em cada hipermercado 18 televisores de 29 polegadas com uma 
programação voltada à divulgação de produtos de fornecedores conveniados, que são justamente 
quem arca com os custos. Na televisão, além de propagandas dos produtos, que são as mesmas 
veiculadas nas emissoras, são passados programas com dicas para a dona-de-casa, como receitas 
e utilidades do lar, videoclipes e chamadas comerciais específicas sobre o ponto-de-venda.  
 
Durante três horas por dia, uma apresentadora e um cinegrafista ficam circulando pela loja 
entrevistando clientes e falando sobre os produtos com transmissão ao vivo pela TV Point, o canal 
da IEC. "Os clientes adoram participar. Sentem-se como se estivessem na TV mesmo", afirma 
Ricardo Enéas, diretor geral da empresa.  
 
A tática não é vantajosa na opinião de especialistas em varejo. "Os anunciantes são muito 
beneficiados, mas a loja não, já que o consumidor não comprará mais, apenas levará uma marca 
em detrimento de outra", analisa Antonio Carlos Ascar, diretor da  
 
Ascar e Associados, especializada em consultoria a supermercadistas e consultor de varejo da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras).  
 
"A poluição sonora que causa e a movimentação no supermercado dispersam o consumidor da 
compra. O supermercadista deveria ser pago, e muito bem, para permitir que um projeto destes 
seja instalado", avalia Luiz Ratto, consultor de varejo da Suporte Consultoria.  
 
Faturamento  
 
O produto anunciado, de acordo com os consultores, venderá e muito. "Aumenta com certeza, a 
venda do produto, mas não da loja", diz Ascar. Ratto enfatiza que o projeto leva o consumidor a 
adquirir as marcas anunciadas, mas acaba deixando outras de lado. "Se o consumidor entra na 
loja pensando em levar três latas do produto X de uma determinada marca, e é bombardeado por 
anúncios do produto X de uma outra marca, acaba por trocar de marca, mas não levará mais 
produtos X, e nessa equação somente o anunciante ganha", observa.  
 
Os consultores explicam ainda que o projeto não é novidade. "Já foi tentado projetos semelhantes 
no varejo, sem conseguir alcançar resultados satisfatórios para o supermercadista, apenas para o 
anunciante", diz Ratto.  
 
O consumidor, quando entra na loja, de acordo com Ascar, fica desconcertado com as 
propagandas e acaba por não se concentrar nas compras. "O consumidor precisa ter paz para 
comprar, analisar a marca, o preço. Com o tempo, a poluição sonora causada pela televisão 
irritará o consumidor", afirma.  
 
Os espaços nos supermercados, lembra Ratto, são valiosos e usados como moeda de troca nos 
acordos com fornecedores, muitas vezes até locados para promoções. "Imagine o supermercado 
ceder quase 20 pontos de sua área de venda para instalação dos televisores que irão fazer 
propagandas dos produtos? Claro que deveria receber por isso. O tumulto que um cinegrafista 
causa na loja também não é recomendável", fala Ratto.  
 



Por enquanto a IEC atua apenas nos estabelecimentos da Rede Big, do Grupo Sonai, em São 
Paulo, mas os planos são de expandir o projeto para todo o Brasil. "Estamos aceitando inscrições 
de supermercados de todo o País. O projeto pode ser implantado em qualquer hipermercado. 
Basta o proprietário aceitar", observa Enéas.  
 
Os custos são bancados pelos anunciantes, que pagam, em média, R$ 1,5 mil mensal por produto 
anunciado por loja. "É uma alternativa econômica para o anunciante, já que os custos são 
competitivos e o resultado, eficiente", analisa Enéas. Entre os anunciantes estão Nestlé, Coca-
Cola, Kaiser e Colgate. Mas o novos contratos estão sendo fechados. (Sonilda Lima)  
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